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     UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số               /STNMT-TT 
V/v báo cáo kết quả xác minh đơn  

của công dân 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Hà Tĩnh, ngày        tháng 4 năm 2020 

Kính gửi: Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ 

 

Thực hiện Phiếu chuyển số 80-PC/UBKTTU ngày 24/3/2022 của Ủy ban 

kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh chuyển đơn có nội dung tố cáo của công dân về việc 

một số cơ quan không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc tách thửa 

đất đai, tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã làm việc với ông Lê Danh Tạo (sau đây viết là ông Tạo), Văn 

phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên (sau đây viết là CN VPĐKĐĐ thành phố Hà 

Tĩnh - Cẩm Xuyên). Kết quả báo cáo Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ như sau: 

1. Diễn biến sự việc và nội dung tố cáo 

Theo Đơn Tố cáo (đề ngày 15/11/2021) và nội dung làm việc ngày 

08/4/2022 với ông Lê Danh Tạo: ông Tạo tố cáo hành vi vi phạm pháp luật liên 

quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính tách thửa đối với thửa đất số 02 tờ 

bản đồ số 28 tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh - thửa đất 

trước đây ông Tạo đã được UBND thành phố Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây 

viết là Giấy CNQSD đất), số vào sổ cấp Giấy CNQSD đất H 01141 ngày 

19/5/2009 (bản phô tô Giấy CNQSD đất ông Tạo cung cấp trang 1 bị mờ không 

rõ số phát hành), diện tích: 523 m
2
, trong đó có 200 m

2
 đất ở và 323 m

2
 đất vườn 

(ông Tạo đồng ý công khai danh tính và nội dung tố cáo), cụ thể:  

Tháng 7/2019, ông Tạo đã trực tiếp Trung tâm hành chính công thành phố 

Hà Tĩnh để làm thủ tục tách thửa (tách làm 02 thửa) nhưng sau đó, ông nhận 

được thông báo hồ sơ của ông bị trả, không thể giải quyết, do kiểm tra thưc địa  

thửa đất của ông Tạo có 230,0091 m
2
 nằm trong quy hoạch dự án làm đường, 

292,8 m
2
 nằm ngoài quy hoạch dự án làm đường (có thông báo trả hồ sơ của 

Trung tâm hành chính công thành phố Hà Tĩnh, tuy nhiên hiện nay ông không 

còn lưu giữ thông báo này). Tháng 12/2019 ông Tạo đã làm thủ tục chuyển 

nhượng quyền sử dụng thửa đất này cho người khác. Tháng 03/2020 người nhận 

chuyển nhượng thửa đất của ông Tạo đã thực hiện tách thửa làm 04 thửa đất. Vì 

vậy, ông Tạo cho rằng: việc thực hiện tách thửa có những thửa đất không đủ 

diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định; có thửa nằm trong quy hoạch 

đường giao thông nhưng vẫn được làm thủ tục tách thửa và được cấp Giấy 

CNQSD đất là không đúng quy định của pháp luật. Ông tố cáo:  
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- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên, 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh: đã có hành vi vi phạm pháp luật trong 

thực hiện việc tách thửa; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: đã có hành vi vi phạm pháp luật khi cấp 

Giấy CNQSD đất đối với các thửa đất đã tách thửa. 

- UBND xã Thạch Trung, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà 

Tĩnh: đã vi phạm pháp luật khi xây dựng hồ sơ tách thửa, cấp Giấy CNQSD đất. 

2. Kết quả kiểm tra xác minh 

2.1. Về nội dung ông Tạo cho rằng ông đã nộp hồ sơ thực hiện thủ tục 

tách thửa nhưng bị trả hồ sơ: Theo báo cáo của CN VPĐKĐĐ thành phố Hà 

Tĩnh - Cẩm Xuyên và kết quả kiểm tra các tài liệu liên quan đến việc tiếp nhận, 

xử lý thủ tục hành chính lưu trữ tại CN VPĐK đất đai thành phố Hà Tĩnh - Cẩm 

Xuyên cho thấy:  

Từ năm 2019 đến nay (tháng 3/2022) Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Hà 

Tĩnh - Cẩm Xuyên (bộ phận tại thành phố Hà Tĩnh trước tháng 5/2019 là Văn 

phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hà Tĩnh - trực thuộc UBND thành 

phố Hà Tĩnh; từ tháng 5/2019 đến nay là Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Hà 

Tĩnh - Cẩm Xuyên trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Sở Tài nguyên 

và Môi trường Hà Tĩnh): Không tiếp nhận hồ sơ đề nghị tách thửa của ông Lê 

Danh Tạo; chỉ tiếp nhận hồ sơ Đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất (tháng 01 

năm 2019) nhưng đã trả lại hồ sơ do ông Tạo không có mặt tại địa phương để 

phối hợp thực hiện (Thông báo số 67/TB-VPĐK ngày 30/01/2019 của Văn 

phòng Đăng ký quyền sử dụng đất về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết) 

và tiếp nhận hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất (tháng 01/2020) của ông Lê Danh Tạo (đã xác nhận hồ sơ 

đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cấp Giấy CNQSD đất cho đối 

tượng nhận chuyển nhượng theo quy định pháp luật). 

2.2. Về nội dung ông Tạo tố cáo việc thực hiện tách thửa đất là vi phạm 

pháp luật: Qua soát xét hồ sơ và kết quả làm việc với Chi nhánh VPĐKĐĐ 

thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên nhận thấy thửa đất liên quan đến nội dung tố 

cáo của ông Tạo có 2 lần thực hiện thủ tục tách thửa, cụ thể: 

- Lần 1: do ông Bùi Đức Thông (người nhận chuyển quyền sử dụng đất từ 

ông Lê Danh Tạo) thực hiện. Tháng 02/2020 ông Bùi Đức Thông có yêu cầu 

thực hiện đo đạc tách thửa đối với thửa đất số 2, tờ bản đồ số 28, diện tích: 523 

m
2
 (thửa đất này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy CNQSD đất số 

CU 507832 ngày 10/02/2020) thành 02 thửa đất.  

Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên đã tiến hành đo đạc 

diện tích đất đề nghị tách thửa, theo đó thửa đất số 02 nêu trên được tách thành 2 

thửa như sau: (1) thửa 634 có diện tích: 154,3 m
2 
(trong đó có 19,6 m

2
 nằm trong 

chỉ giới quy hoạch giao thông) các cạnh thửa có kích thước: 7,16m, 7m, 19,63m 

và 22,07m; (2) thửa 635 có diện tích 368,7 m
2 

(trong đó có 58,8 m
2
 nằm trong 
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chỉ giới quy hoạch giao thông), các cạnh thửa có kích thước: 19,2m, 14,78m, 

17,43m và 22,07m.  Ngày 21/02/2020 Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Hà Tĩnh - 

Cẩm Xuyên đã ký duyệt Bản đo đạc thửa đất phục vụ cấp Giấy CNQSD đất và 

chỉnh lý hồ sơ địa chính. 

Sau khi có kết quả đo đạc tách thửa, ông Bùi Đức Thông và bà Lê Thị 

Hường ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thửa số 365) cho ông 

Hoàng Ngọc Lâm và bà Nguyễn Thị Vân (đã được Văn phòng công chứng 

Nguyễn Hữu Tài công chứng số 317, quyển số 02 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 

21/02/2020). Ngày 24/02/2020 Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Hà Tĩnh - Cẩm 

Xuyên tiếp nhận các hồ sơ: hồ sơ đề nghị tách thửa đất, hồ sơ đề nghị cấp lại, 

cấp đổi Giấy CNQSD đất của ông Bùi Đức Thông và hồ sơ đăng ký biến động 

đất đai của ông Hoàng Ngọc Lâm (người nhận chuyển quyền sử dụng đất của 

ông Bùi Văn Thông).  

Kết quả thẩm định hồ sơ đủ điều kiện để thực hiện các quyền tách thửa, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cấp lại Giấy CNQSD đất, ngày 02/3/2020, 

Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên đã chuyển thông tin địa 

chính đến Chi cục thuế khu vực thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên. Ngày 

06/3/2020 các hộ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính. Ngày 12/3/2020, Chi 

nhánh VPĐKĐĐ thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên đã xác nhận đủ điều kiện vào 

các Đơn đề nghị tách thửa và Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy CNQSD đất của 

ông Bùi Đức Thông; xác nhận đủ điều kiện đăng ký biến động vào Đơn đăng ký 

biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của ông Hoàng Ngọc Lâm; đồng thời 

chuyển hồ sơ lên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Sau khi thẩm tra hồ sơ, xác 

nhận: hồ sơ đầy đủ, đảm bảo tính pháp lý, đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, Văn 

phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh đã trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi 

trường cấp Giấy CNQSD đất số CV 419257 ngày 13/3/2020 cho ông Hoàng 

Ngọc Lâm và bà Nguyễn Thị Vân; cấp Giấy CNQSD đất số CV 419258 ngày 

13/3/2020 cấp cho ông Bùi Đức Thông và bà Lê Thị Hường. 

 - Lần 2: do ông Hoàng Ngọc Lâm (người nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất từ ông Bùi Đức Thông) thực hiện: 

Sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hộ ông Bùi Văn Thông, 

hộ ông Hoàng Ngọc Lâm đã làm thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất 

và đã được UBND thành phố Hà Tĩnh cho phép tại có Quyết định số 637/QĐ-

UBND ngày 04/10/2021, theo đó cho phép ông Hoàng Ngọc Lâm và bà Nguyễn 

Thị Vân được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở 

với diện tích 209,0 m
2
. Sau khi ông Hoàng Ngọc Lâm thực hiện xong nghĩa vụ 

tài chính, ngày 06/10/2021 Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Hà Tĩnh - Cẩm 

Xuyên đã thực hiện đăng ký biến động vào Giấy CNQSD đất CV 419257 ngày 

13/3/2020 đã cấp cho ông Hoàng Ngọc Lâm và bà Nguyễn Thị Vân. 

Ngày 06/10/2021, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên 

tiếp nhận hồ sơ yêu cầu tách thửa của ông Hoàng Ngọc Lâm và đã ký hợp đồng 

dịch vụ số 653/HĐDV về việc đo đạc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ 
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địa chính và cấp Giấy CNQSD đất với ông Hoàng Ngọc Lâm; tiến hành đo đạc, 

tách thửa đất số 365, tờ bản đồ số 28, diện tích: 368,7 m
2
 (trong đó: 309 m

2
 đất 

ở, 59,7 m
2
 đất vườn) đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy CNQSD 

đất số CV 419257 ngày 13/3/2020 (đã đăng ký biến động chuyển mục sử dụng 

đất ngày 06/10/2021) thành 03 thửa: (1) thửa 967, diện tích 132,3 m
2
 (trong đó 

có 21,2 m
2
 nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông), chiều rộng 06m, chiều dài 

22,07 m; (2) thửa 968, diện tích 130,3 m
2
 (trong đó có 23,7 m

2
 nằm trong chỉ 

giới quy hoạch giao thông), chiều rộng 06,02m, chiều dài 22,06 m; (3) thửa 969, 

diện tích 106,1 m
2
 (trong đó có 13,7 m

2
 nằm trong chỉ giới quy hoạch giao 

thông), chiều rộng 7,17m, chiều dài 21,42m. Ngày 07/10/2021, Chi nhánh 

VPĐKĐĐ thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên đã phê duyệt Bản đo đạc thửa đất 

phục vụ chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp Giấy CNQSD đất và thực hiện thanh lý 

Hợp đồng số 653/HĐDV với ông Hoàng Ngọc Lâm.  

Ngày 08/10/2021, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên 

tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký biến động quyền sử dụng đất của ông Hoàng 

Ngọc Lâm trong trường hợp ông Hoàng Ngọc Lâm chuyển nhượng cho ông 

Nguyễn Văn Cường; chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Lĩnh; chuyển 

nhượng cho bà Lê Thị Anh. Sau khi thẩm định hồ sơ, nhận thấy đủ điều kiện 

chuyển nhượng, ngày 08/10/2021, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Hà Tĩnh - 

Cẩm Xuyên đã làm phiếu chuyển thông tin địa chính của 03 hồ sơ sang Chi cục 

thuế khu vực thành phố - Cẩm Xuyên. Sau khi các ông Hoàng Ngọc Lâm và các 

hộ nhận chuyển nhượng thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, ngày 11/10/2021 Chi 

nhánh VPĐKĐĐ thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên đã trình hồ sơ lên Văn phòng 

Đăng ký đất đai tỉnh. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã thẩm tra hồ sơ, xác 

nhận: hồ sơ đầy đủ, đảm bảo tính pháp lý, đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và 

trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy CNQSD đất số  DD 

436002 ngày 12/10/2021 cho ông Lê Văn Lợi và bà Lê Thị Anh; cấp Giấy 

CNQSD đất số DD 436004 ngày 12/10/2021 cho ông Nguyễn Văn Cường và bà 

Nguyễn Thị Minh Lý; cấp Giấy CNQSD đất DD 436003 ngày 12/10/2021 cho 

ông Nguyễn Văn Lĩnh và bà Nguyễn Thị Long. 

* Từ kết quả kiểm tra, xác minh nêu trên, cho thấy: 

- Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên không nhận được 

hồ sơ đề nghị thực hiện thủ tục tách thửa đối với thửa đất số 02 tờ bản đồ số 28 

tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh của ông Lê Danh Tạo. 

- Việc tách thửa đối với thửa đất số 02 tờ bản đồ số 28 tại thôn Đoài Thịnh, 

xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh thực hiện qua 2 lần vào các năm 2020 và 

2021 đã được Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên thực hiện 

đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ và Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 

của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành 

chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 
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trường và Văn phòng Đăng ký đất đai áp dụng cho người sử dụng đất là hộ gia 

đình, cá nhân.  

- Thửa đất ông Bùi Đức Thông đề nghị tách thửa (vào năm 2020) không 

thuộc khu vực phải thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và năm 

2020 của UBND thành phố Hà Tĩnh, chưa có quyết định thu hồi đất; thửa đất 

ông Hoàng Ngọc Lâm đề nghị tách thửa không thuộc khu vực phải thu hồi đất 

theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm 2021 của UBND thành phố Hà Tĩnh, chưa 

có quyết định thu hồi đất. Thửa đất sau khi tách đảm bảo quy định về diện tích 

và kích thước cạnh tối thiểu quy định tại Điều 8, Điều 9 Quyết định số 

72/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/20214 của UBND tỉnh (đối với hồ sơ của ông 

Bùi Đức Thông) và Điều 8, Điều 9 Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 

01/12/2020 của UBND tỉnh (hồ sơ ông Hoàng Văn Lâm). 

- Việc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ  

nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với các thửa đất được tách thửa từ thửa đất 

đã được cấp Giấy CNQSD đất là đúng với quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

-  Đối với nội dung tố cáo UBND xã Thạch Trung và phòng Tài nguyên và 

Môi trường thành phố Hà Tĩnh, đề nghị Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ chuyển đến 

UBND thành phố Hà Tĩnh xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền. 

Trên đây là kết quả kiểm tra, xác minh các nội dung tố cáo của ông Lê 

Danh Tạo. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ và trả 

lời ông Lê Danh Tạo được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Ông Lê Danh Tạo (để trả lời); 

- Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh; 

- CN VP ĐKĐĐ TP - CX; 

- Lưu: VT,TTr, HMD. 

Gửi bản điện tử và bản giấy. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thanh Điện 
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